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ĐĐạạii  hhộộii  đđạạii  ddiiệệnn  ddâânn  ccưư  nnggưườờii  nnưướớcc  nnggooààii  kkỳỳ  1111  

〈〈ĐĐềề  xxuuấấtt〉〉  
 

 Tại đại hội đại diện dân cư nước ngoài, theo kết quá điều tra-xem xét trong hai năm, chúng tôi đưa ra 

đề xuất những điểm được coi là quan trọng với thành phố Kawasaki. Lần này, chúng tôi những người đại 

diện dân cư kỳ 11 đề xuất 3 mong muốn dưới đây. Đề xuất này dự định sẽ được nộp cùng với báo cáo 

thường niên trong kỳ báo cáo với thị trưởng thành phố vào tháng 4.  
 

＊＊＊＊＊ 

【１】Hỗ trợ sao cho cư dân nước ngoài có thể an tâm sinh sống và hoàn toàn tự lập.  
 

１ Tổ chức buổi hướng dẫn giới thiệu về chế độ hành chính, thông tin, các qui tắc cũng như hành xử 

trong cuộc sống, các điểm hấp dẫn của thành phố Kawasaki với những đối tượng chủ yếu là những 

người dân nước ngoài mới chuyển tới sinh sống. 

 

＊＊＊＊＊ 

【２】Xúc tiến cộng sinh đa văn hóa tại các điểm lánh nạn khi có thiên tai và thành lập 

mạng lưới hỗ trợ người nước ngoài.  
 

１ Để cư dân người nước ngoài có thể hợp tác với cư dân người Nhật trong việc quản lý các điểm lánh 

nạn, chúng tôi sử dụng bảng “Phiếu đăng ký tiếp nhận” mà đại biểu đại hội đã dịch ra nhiều ngôn 

ngữ. 

２ Để nắm được chính xác thông tin cũng như tình trạng của các thị dân người nước ngoài tới các 

điểm lánh nạn, chúng tôi sử dụng “Thẻ đăng ký lánh nạn nhiều ngôn ngữ” do Hiệp hội tự trị quốc 

tế hóa (dưới đây được gọi là CLAIR) biên soạn.  

３ Để có thể sử dụng chính xác nhiều phương tiện, công cụ hỗ trợ người nước ngoài khi có thiên tai, 

chúng tôi cho đăng tải về các công cụ hiện có do CLAIR biên soạn trong bản hướng dẫn vận hành nơi 

lánh nạn của các quận (Ý kiến bổ sung vào bản đề xuất năm 2007) 

４ Để phục vụ các cư dân người nước ngoài không biết tiếng Nhật, chúng tôi sẽ sử dụng “Bản hướng 

dẫn viết đơn xin cấp giấy chứng nhận gặp thiệt hại do thiên tai” do Đại biểu đại hội biên soạn.  

 



【３】Với tư cách hỗ trợ cư dân người nước ngoài trong việc nuôi dạy trẻ và hỗ trợ tìm 

việc, chúng tôi dự kiến hỗ trợ đầy đủ bằng nhiều ngôn ngữ để trợ giúp việc xin sử dụng 

nhà trẻ. 
 

１ Sẽ sử dụng bản “Hướng dẫn nhà trẻ 【Tóm tắt】” và “ Bản liệt kê những thứ cần kiểm tra khi xin 

nhà trẻ” mà đại biểu đại hội đã dịch ra nhiều thứ tiếng. 

２ Tạo ra các cơ hội trao đổi bằng nhiều thứ tiếng nhằm giúp những cư dân người nước ngoài không 

giỏi tiếng Nhật.  

 

＊＊＊＊＊ 

 

＊ Về cụ thể nội dung của đề xuất, đề nghi xem “Báo cáo thường niên đại hội đại biểu cư dân người 

nước ngoài <Năm 2017>” 

＊ Báo cáo thường niên ngoài việc được phát tại hội trường đại hội đại biểu cư dân 

người nước ngoài, cũng có thể đọc tại ủy ban nhân dân hành chính quận, tòa nhà thị 

dân, thư viện. Ngoài ra có thể tải xuống từ trang chủ của thành phố. 

http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000042762.html 

 

 



〈〈NNhhììnn  llạạii  đđạạii  hhộộii  đđạạii  bbiiểểuu〉〉  

 Vào tháng 3 năm 2018, nhiệm kì đại hội đại biểu kỳ 11 đã kết thúc. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu 

bài phát biểu hết nhiệm kì của đại biểu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lời phát biểu từ chủ tịch ủy ban- Nhìn lại đại hội đại biểu kỳ 11 

Tại đại hội đại biểu kỳ 11, để nâng cao chất lượng đề xuất, chúng tôi đã dành thời gian thảo luận điều tra về 

việc học tập cách thức điều tra thực tế mong muốn của cư dân người nước ngoài thành phố Kawasaki và cùng 

chia sẻ những vấn đề chung mà các đại biểu đều nhận thức được.  

Hơn nữa, chúng tôi đã tiến hành thảo luận trao đổi ý kiến với chủ đề “Làm thế nào để thành phố Kawasaki trở 

thành thành phố dễ sinh sống đối với bất kì ai và hấp dẫn hơn nhiều bây giờ” tại cuộc họp mở trong năm thứ nhất, 

và trong năm thứ 2 chúng tôi đã tiến hành thảo luận về đề xuất này. Đề xuất kì thứ 11 này có thể nói là đã tập hợp 

đầy đủ các ý kiến từ các buổi giao lưu đầy ý nghĩa của các thành viên tham gia vào các Cuộc họp mở.  

Với vai trò là đại diện cho đại hội đại biểu kì 11, chúng tôi xin nói lời cám ơn tới những quí vị đã tham gia cuộc 

họp mở và những quí vị có quan tâm đến các hoạt động của đại hội đại biểu. Kì 11 này, nhờ có sự hỗ trợ, hợp tác, 

thấu hiểu của rất nhiều quí vị nên đã kết thúc thành công tốt đẹp. Chúng tôi vô cùng cảm ơn các quý vị.   

  Cuối cùng, tôi cũng rất kì vọng vào các đại biểu đại diện của kì 12- bắt đầu vào mùa xuân có thể tiến hành thảo 

luận điều tra để có thể tập hợp được các đề xuất có ý nghĩa đóng góp cho sự phát triển của thành phố Kawasaki và 

thấu hiểu về xã hội cộng sinh đa văn hóa. 

 

Chủ tịch ủy ban kì thứ 11 He Jia Hui 

 

 

 

 

 

 

 

◆Tái bút của Ban biên tập 

 

Bản tin này với tư cách là công cụ phát ngôn thông tin của đại hội đại biểu cư dân người nước ngoài thành phố 

Kawasaki, mong muốn có thể mang đến cho mọi người các thông báo liên quan đến cư dân người nước ngoài từ 

tòa thị chính, các hoạt động của đại hội đại biểu và tình hình tiến triển của các vấn đề đang được thảo luận. Ngoài 

ra, để quí vị hiểu biết thêm về nước ngoài, có hứng thứ nhiều hơn, chúng tôi cũng đăng tải các thông tin giới thiệu 

về dân tộc, các địa điểm tham quan của các đại biểu đại hội.  

Bản tin lần thứ 62 này là kì cuối cùng của đại biểu kì 11. Các hoạt động cho đến bây giờ, nếu giúp ích được cho 

quí vị dù chỉ chút ít, chúng tôi cũng hết sức vui mừng nhưng đồng thời cũng cảm thấy có một chút lưu luyến. 

Chúng tôi mong muốn bản tin này cũng sẽ phát triển cùng với đại hội đại biểu cư dân người nước ngoài và xin 

được chuyển giao cho đại biểu kì thứ 12 

Ye Yuancong 

 

 

 

 

 

Đây là giấy tái sinh sử dụng 70% là giấy báo cũ 

【Liên hệ】 

Phòng kế hoạch cộng đồng nam nữ và nhân quyền, Sở văn hóa cư dân 

〒210-0007 Kawasakishi Kawasakiku Ekimaehonchou 11-2 Kawasaki Frontier Building 9F 

Tel : 044-200-2359  Fax : 044-200-3914  E-mail : 25gaikok@city.kawasaki.jp 

Rất mong nhận được ý kiến, cảm tưởng của các bạn về Đại hội đại biểu và Bản tin.  


